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O Conselho de Turismo da FecomercioSP e o Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris lançaram o
Índice Mensal de Atividade do Turismo (IMAT-SP), com o objetivo de ser um termômetro do setor,
levando em consideração tanto o lado dos empresários quanto dos consumidores e, assim, ser insumo
para agentes da cadeia turística na tomada de decisão, elaboração de estratégias e de novas tendências
para o turismo. O IMAT-SP foi destaque na imprensa e já está disponível nos canais da FecomercioSP.
Saiba mais:
NOVO INDICADOR DO TURISMO APONTA SEQUÊNCIA DE QUEDA DA ATIVIDADE EM SP  
 
NOVA PESQUISA DA FECOMERCIO-SP APONTA ATIVIDADE DO TURISMO NA CAPITAL PAULISTA 60% MENOR EM
RELAÇÃO AO PERÍODO PRÉ-PANDEMIA
 

 
Associados da FecomercioSP têm acesso exclusivo a uma calculadora que permite simular a suspensão
do contrato de trabalho, mecanismo permitido a partir da MP 1.045/21, de flexibilização trabalhista na
pandemia. A ferramenta da Federação auxilia as empresas a saber quanto devem pagar de ajuda
compensatória aos funcionários. Confira: 
CALCULADORA REVELA QUANTO A EMPRESA DEVE PAGAR PARA SUSPENDER O CONTRATO DE TRABALHO DO
FUNCIONÁRIO 
 

 
FecomercioSP realiza webinário para tirar dúvidas dos contribuintes, em especial os pequenos
comerciantes, sobre Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária do ICMS (ROT-ST). Live
será realizada amanhã, 1º de junho, às 9h30. Inscreva-se. 
LIVE – DÚVIDAS SOBRE ROT-ST 
 

https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/NY5r-LQKPes/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/PI3XCjbpMI9/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/EdFL_9Uea0v/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/6cuXdl-aXf/1/


 
SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

FecomercioSP apoia simplificação tributária
que diminua a burocracia e as diferenças de
alíquotas dos impostos entre entes federativos,
algo fundamental para melhorar a
competitividade brasileira com relação aos
países da OCDE. Tema foi debatido em reunião
do CAT. 
 
ENTRAVES DA COMPLEXIDADE TRIBUTÁRIA 

  
NEGÓCIOS 

 
A autorização para realizar eventos-piloto a partir de 15 de junho, prevista no Plano São Paulo, pode
marcar a retomada gradual das empresas do segmento do turismo, que registram prejuízos contínuos
na atual crise. A FecomercioSP tem articulado a favor da flexibilização das atividades econômicas no
Estado e o Conselho de Turismo apoia essa iniciativa. A Entidade tem dialogado com o governo do
Estado sobre os eventos-testes e apoiou a definição da medida. 
EVENTOS-TESTES EM SÃO PAULO SERÃO FUNDAMENTAIS PARA A RETOMADA DO SETOR, AVALIA FECOMERCIO-SP 
 

 
Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da Federação, voltou ao patamar de agosto de
2020, fechando o mês de maio em 83,8 pontos – estava em 74,8 naquele mês do ano passado. O número
representa uma queda de 6,5% em relação a abril, quando já havia registrado retração de 9%. 
CONFIANÇA DO EMPRESARIADO PAULISTANO CAI 
 

 
ICMS 
 
Também no CAT, a FecomercioSP recebeu
Walter Bentivegna, líder do projeto de
eliminação da Guia de Informação e Apuração
(GIA) do ICMS, para atualizar o status da ação
que visa simplificar as obrigações acessórias,
reduzir os custos e aumentar a eficiência da
administração tributária. 
 
FASE DE TRANSIÇÃO DA DISPENSA DA GIA

https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/DYOKEh2Sk5l/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/LWBM4Z3PMLg/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/m6ZxRMK_ct/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/Krsw-TfR6nA/1/


CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 
Na FecomercioSP, presidente da Abat, Halley
Henares Neto, demonstrou preocupação com a
ausência da modulação dos efeitos da decisão
do STF sobre a incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o terço de
férias. Se não aprovada, a medida permite
cobrança de valores retroativos. 
 
IMPACTO PODE ATINGIR ATÉ R$ 100 BILHÕES

 
Em parceria inédita, FecomercioSP e Sebrae
promovem o programa Empreenda Rápido, por
meio do qual os empreendedores têm acesso a
diversos cursos gratuitos de capacitação
empresarial e a linhas de microcrédito
diferenciadas, a fim de estimular os pequenos
negócios. 
 
PARCERIA BENEFICIA PEQUENOS NEGÓCIOS

 
O presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FecomercioSP, José Pastore, publicou
artigo no jornal “O Estado de S. Paulo” sobre os desafios de regulação em torno do trabalho dos
profissionais de aplicativos. Confira: 
COMO PROTEGER TRABALHADORES DE APLICATIVOS? 
 
 

 
O Conselho de Relações Internacionais da FecomercioSP destaca que está aberta consulta pública para
que as partes interessadas nas negociações comerciais entre Mercosul, Vietnã e Indonésia possam se
manifestar e dar subsídios para o posicionamento do governo brasileiro ao longo das negociações, que
deverão tratar de aspectos tarifários e de outros temas relacionados a comércio internacional e
investimentos. O prazo para envio das contribuições é de 60 dias, a contar da publicação da Circular da
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, nº 32, de 18 de maio de 2021, e
pode ser feita aqui. 
 
 

 
Antonio Lanzana comenta o cenário econômico nacional que, apesar da baixa velocidade da vacinação
e da instabilidade política, resiste, apresentando resultados melhores do que os esperados para o
primeiro trimestre. Lanzana analisa ainda os dados do emprego e a taxa de desocupação, que já
atinge 14,7% da força de trabalho. No bloco político, comentários de Paulo Delgado sobre a CPI da Covid
no Senado e os projetos que estão sendo colocados em votação na Câmara, como a Reforma Tributária
e   várias agendas de concessão, além dos movimentos políticos de olho nas eleições de 2022. No
cenário internacional, André Sacconato fala sobre a decisão do Fed (Banco Central dos Estados Unidos)
em manter o ritmo de compras de ativos até que as condições da economia daquele País melhorem de
fato e não apenas em previsão. Sacconato comenta ainda a desvalorização do Bitcoin e a possibilidade
de um novo ciclo de alta de commodities. 
ECONOMIA REAGE NO 1º TRI; REFORMA TRIBUTÁRIA FATIADA E A MANUTENÇÃO DE ESTÍMULOS PELO FED NOS
EUA 
 
 

https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/5_OLOZv3WC/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/OuPw9qluugw/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/I-VgDxUNco3/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/NOAxOc_Plv9/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/B66crqWDOZ_/1/


 
Mais do que atrasado, o Orçamento da União de 2021 se tornou um imbróglio difícil de resolver. Como a
conta não fecha, em razão do montante destinado a emendas parlamentares incluso pelo Congresso, o
presidente da República terá de vetá-lo, fazendo o orçamento ser refeito, ou sancioná-lo, correndo o
risco de cometer crime de responsabilidade. Além deste impasse, o Economix destaca a queda da
produção industrial em fevereiro, a proposta trilionária do governo dos Estados Unidos para a
infraestrutura e o freio da China quanto à concessão de crédito ao setor privado. 
DESEMPREGO RECORDE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
 

 
Neste episódio Danilo Mansano, diretor-executivo da 99Food, fala sobre os planos de expansão da
marca, as características estruturais e culturais do mercado brasileiro, além dos efeitos da pandemia no
ecossistema da empresa. 
99FOOD: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA  
 
 

 
A revista PB mostra que a pandemia obrigou muitas empresas a reinventar os negócios para sobreviver
à crise. Algumas, com criatividade, superaram o desafio, como mostra a lista anual World’s Most
Innovative Companies (“Empresas Mais Inovadoras do Mundo”, na tradução para o português), elaborada
pela revista Fast Company. Mas o que é uma empresa inovadora? E o que podemos aprender com elas? 
A RODA DA INOVAÇÃO 
 
 

 
Reportagem da PB conta histórias de empresas que atuam na economia circular e movimentam
toneladas de resíduos sólidos todos os anos. Além de ajudarem a cuidar do meio ambiente, promovem
riquezas para as comunidades locais, gerando empregos, renda e novos hábitos de consumo e descarte
consciente. 
CÍRCULO VIRTUOSO 
 
 

SIGA A FECOMERCIO-SP

              

https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/Lsg3_tKZQtt/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/PVdiiqUofln/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/OqOoU6JayJ5/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/cl/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/P444CL2-f1V/1/
https://feclink.fecomercio.com.br/sf/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/FCB/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Ffecomercio
https://feclink.fecomercio.com.br/sf/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/TWT/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffecomercio
https://feclink.fecomercio.com.br/sf/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/INS/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Ffecomerciosp%2F
https://feclink.fecomercio.com.br/sf/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/WPP/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Fwa.me%2F551131701578
https://feclink.fecomercio.com.br/sf/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/YOU/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fuser%2Ffecomerciosp
https://feclink.fecomercio.com.br/sf/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/LKD/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2Ffecomercio%2F
https://feclink.fecomercio.com.br/sf/PK4Fz/A/0aef/0/BMNv/SPT/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Fplay.spotify.com%2Fshow%2F1IvvceFjHffnbe0ISP4Y2J



